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 Nove empresas buscam quase R$ 10 bi na bolsa - 

Valor. 

Maria Luíza Filgueiras 

Nove companhias estão com oferta de ações em andamento, 

entre novas operações e aquelas que estavam congeladas 

pela crise e estão sendo retomadas. Entre ofertas iniciais 

(IPOs) e subsequentes, essas empresas buscam cerca de R$ 

9,6 bilhões. Nem tudo é para este mês - parte das empresas 

voltou a falar com investidores e reabriu o processo na 

Comissão de Valores Mobiliários para efetivá-lo em agosto. 

“As companhias vão definir se reveem ou não o volume 

pretendido, conforme a receptividade dos investidores. 



Podem optar por uma operação menor por preço melhor 

ou adiar uma tranche secundária”, diz um diretor de banco 

de investimento.  

A maior das operações é o follow-on do BTG Pactual. O 

banco quer levantar cerca de R$ 2,5 bilhões. Em volume, é 

seguida pela oferta do grupo varejista Soma, que tem 

intenção de captar cerca de R$ 1,5 bilhão. A maioria das 

outras ofertas gira em torno de R$ 1 bilhão de intenção, 

como a da varejista de material de construção Quero-Quero 

e as das incorporadoras Riva e You.  

A empresa ambiental Ambipar, ao preço médio da faixa 

indicativa, pode levantar cerca de R$ 827 milhões. O volume 

é semelhante ao que busca a Aura Minerals, que quer 

definir o preço de seu IPO entre o fim de junho e início de 

julho.  

Na lista está ainda o grupo de restaurantes IMC, que 

contratou o BTG Pactual e XP Investimentos para fazer 

oferta subsequente ou subscrição privada. Os acionistas 

preferem oferta, mas vai depender da sondagem dos 

bancos no mercado. Mas essa seria uma operação menor 

porte, de cerca de R$ 300 milhões.  

Completa o grupo a fabricante de refrigeradores Metalfrio, 

que contratou BTG, Santander, Banco do Brasil e Bradesco 

BBI para um follow-on, que pode levantar de R$ 500 

milhões a R$ 700 milhões.  

>Voltar 



 De olho em juro zero, BTG acelera plataforma digital - 

Estadão 

Fernanda Guimarães 

O fenômeno do juro real zero no Brasil e crescimento do 

mercado de capitais no País motivaram o BTG Pactual a 

colocar o pé no acelerador em sua plataforma digital, 

lançada há quase quatro anos. Para dar gás ao crescimento 

da unidade, o BTG vai levantar R$ 2,5 bilhões por meio de 

uma oferta de ações em bolsa, dinheiro com destino 

carimbado para o varejo digital, unidade comandada desde 

o ano passado por Amos Genish. 

A operação mostra que o banco enxerga oportunidades de 

crescimento de sua plataforma, em um momento em que o 

número de pessoas físicas na Bolsa não para de bater 

recordes - em maio, eram 2,5 milhões de CPFs na B3. Com o 

juro real zero por aqui, a projeção é de que um volume 

grande de dinheiro precisará buscar rentabilidade. 

A oferta de ações, conforme fontes, foi pensada para 

aproveitar o momento de mercado, de alta liquidez global. 

Em fato relevante, o BTG destacou que pretende utilizar os 

recursos líquidos da oferta "para acelerar iniciativas 

estratégicas e o crescimento da sua plataforma de varejo 

digital". 

>Voltar 

 BNDES sonda mercado para voltar a vender ações- 

Estadão 

Depois de a venda das ações da carteira do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ter sido 



interrompida abruptamente por conta da pandemia, bancos 

de investimento colocaram o time em campo para tatear o 

apetite dos investidores em relação aos papéis, como 

Suzano e AES Tietê. O movimento ocorre exatamente no 

momento em que o banco de fomento se prepara para ter 

participações em aéreas, com o pacote de socorro ao setor 

que vem sendo costurado. A entrada do BNDES no capital 

de Azul, Gol e Latam será por meio de ofertas públicas de 

títulos de dívida, sendo parte em bônus conversíveis em 

ações. A primeira venda deverá ser a fatia do banco de 

fomento na AES Tietê, que já está sendo negociada com a 

AES Corp. » 1, 2, 3... Com a transação, será bloqueada uma 

possível nova oferta feita pela Eneva, que vinha brigando 

pelo ativo. A fatia do BNDES na geradora de energia vale 

pouco mais de R$ 1,5 bilhão na B3. 

» A seu tempo. Antes da crise, o BNDES também preparava 

a venda de sua participação na JBS. O banco embolsaria 

algo em torno de R$ 16 bilhões, considerando o preço da 

ação antes da pandemia. No entanto, pelo tamanho da 

oferta, a operação deverá aguardar um momento de menor 

volatilidade. 

>Voltar 

 Petrobras é questionada pela CVM sobre possível 

indenização a investidores devido à lava jato - 

Estadão 

Daniele Madureira 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) questionou a 

Petrobras a respeito de notícia sobre decisão da Câmara de 

Arbitragem do Mercado (CAM), que pertence à B3, contrária 



aos interesses da companhia. A CVM toma como base uma 

reportagem do portal Exame, que informa que as fundações 

Petros e Previ ganharam, em disputa na CAM, uma ação de 

ressarcimento contra a Petrobras em razão da Operação 

Lava Jato da Polícia Federal. 

Com isso, a Petrobras teria que pagar indenização a 

investidores por perdas com ações devido à má conduta da 

companhia, definida em arbitragem. A CVM questiona se a 

informação procede e, em caso afirmativo, o porquê de a 

estatal petrolífera não ter divulgado um fato relevante a 

respeito. 

>Voltar 

 Petrobras vê produção de petróleo cair 5% em maio - 

Valor. 

André Ramalho  

Estatal teve seu pior desempenho operacional desde a 

eclosão da crise econômica global desencadeada pela 

pandemia da covid-19 

A Petrobras registrou, em maio, o seu pior desempenho 

operacional desde a eclosão da crise econômica global 

desencadeada pela pandemia da covid-19. A produção de 

petróleo da estatal, no Brasil, caiu 5,4% no mês passado, na 

comparação com abril. Segundo dados da Agência Nacional 

do Petróleo (ANP), a petroleira brasileira produziu em maio, 

na média, 2,045 milhões de barris diários - o menor 

patamar mensal apurado pela companhia desde junho de 

2019.  

>Voltar 



 Venda da participação da petrobras na TAG deve ser 

concluída em julho - Estadão 

Fernanda NunesO presidente da transportadora de gás 

natural Transportadora Associada de Gás (TAG), Gustavo 

Labanca, espera para a primeira quinzena de julho a venda 

dos 10% de participação da Petrobras na companhia. A 

projeção foi feita pelo executivo em conferência virtual da 

FGV Energia. 

 

"A última informação que recebi, não estou participando 

porque estou conflitado, é que deve estar se encerrando 

esse processo na primeira quinzena de julho. 

Provavelmente, teremos novidade em breve da saída da 

Petrobras, dos 10% que ela tem na TAG", afirmou Labanca. 

>Voltar 

 AE News-Minério de ferro fecha em queda de 1,11% 

em Gingdao, mas ainda acima de US$ 100/T 

Em uma semana, a commodity acumula queda de 4,03% no 

porto chinês. 

 

A Huatai Futures considera que a demanda por aço na 

China continua perto das máximas históricas, o que dá 

suporte ao minério. Entretanto, a consultoria destaca 

também que o aumento nos embarques do Brasil e da 

Austrália abre espaço para uma queda dos preços, que 

chegaram a ultrapassar US$ 105 a tonelada após a 

interrupção, já revertida, da produção no complexo de 

Itabira (MG), da Vale. 

 



Ontem, ao elevar o preço-alvo da mineradora e também da 

CSN, o BTG Pactual considerou em relatório que o nível de 

US$ 100 é insustentável para o insumo. Ainda assim, o 

banco também ponderou que dificilmente a queda será 

brusca. Para o BTG, o minério deve ter preço médio, em 

2020, de US$ 83,50 a tonelada. 

>Voltar 

 Relator tenta acordo sobre saneamento - Estadão 

Vinicius Neder 

Relator no Senado de projeto que estabelece um novo 

marco legal para o setor de saneamento no País, o senador 

Tasso Jereissati (PSDB-CE) afirmou ontem que ainda existem 

"poucos e diminutos pontos de resistência" ao texto, que 

deverá ser votado amanhã. 

 Ele ressaltou que seu objetivo é fechar um acordo para que 

o projeto seja aprovado sem alterações em relação ao texto 

votado, em dezembro passado, na Câmara e encaminhado 

diretamente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. 

 Caso haja emendas, pelo regimento do Congresso 

Nacional, o projeto terá de voltar para a análise dos 

deputados. 

>Voltar 

 Governo cria estatuto-modelo para estatais 

fortalecerem governança - Valor. 

Fabio Graner  

Entre as principais novidades está o comando para os 

conselhos de administração avaliarem a cada quatro anos o 

alinhamento da empresa ao seu plano estratégico 



A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais (Sest) do Ministério da Economia acaba de publicar 

um novo “estatuto-modelo” para companhias controladas 

pelo governo federal. Entre as principais novidades, está o 

comando para os conselhos de administração avaliarem a 

cada quatro anos o alinhamento da empresa ao seu plano 

estratégico, inclusive revisando a participação em empresas 

subsidiárias, coligadas e controladas.  

>Voltar 

 Governo já prepara próximos passos da lei do 

saneamento - Valor. 

Taís Hirata 

ANA vai definir governança e indenizações como prioridade 

regulatória, e União planeja decretos 

O governo já prepara as medidas seguintes à aprovação do 

novo marco do saneamento básico, que deverá ser votado 

nesta semana. De um lado, a Agência Nacional de Águas 

(ANA) tem se reunido com agentes do setor para definir os 

temas prioritários que serão alvo de regulação federal. De 

outro, o governo já planeja ao menos três decretos para 

complementar as novas regras.  

A mudança na legislação está em debate há dois anos no 

Congresso Nacional. A versão atual do projeto, que já foi 

aprovada na Câmara, deverá ser votada pelo Senado nesta 

quarta-feira (24) e, caso seja aceita sem alterações, seguirá 

para sanção presidencial.  

>Voltar 



 Adotado ‘no susto’, home office será permanente nos 

bancos - Valor. 

Talita Moreira e Barbara Bigarelli 

Jornada remota de funcionários se revelou mais produtiva e 

econômica 

Imposto às pressas pela pandemia de covid-19, o home 

office veio para ficar nos bancos brasileiros. Há 230 mil 

funcionários de instituições financeiras trabalhando de casa 

desde a segunda metade de março, e para uma parcela 

desse contingente essa será a nova realidade. Os planos 

ainda estão sendo finalizados, mas já existe a percepção de 

que, em muitos casos, a jornada remota não é apenas mais 

econômica como tem sido muito mais produtiva.  

>Voltar 

 Eletrobras 

A privatização volta a ser o assunto para os papéis da 

Eletrobras. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 

afirmou ontem que as resistências no Congresso não são à 

venda da empresa, mas ao modelo de capitalização 

proposto em 2019. Para o ministro, com "ajustes", os 

interesses do Executivo e do Legislativo podem convergir. 

Freitas afirmou que, pela importância da venda, o governo 

deve priorizá-la a partir de agora. Vale lembrar que na 

última semana, a notícia de que o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, trabalharia para viabilizar a venda ainda em 

2020 levou a forte alta nas ações da estatal. 

>Voltar 



 Carnes 

Os papéis de frigoríficos seguem sendo negociados de olho 

na fiscalização sanitária da China. De acordo com 

profissionais consultados pelo Broadcast Agro, os 

embarques de carne bovina do Brasil para o país asiático 

continuam, mas os chineses têm exigido que os produtores 

brasileiros assinem uma carta se responsabilizando pela 

carga caso esteja contaminada pela covid-19. 

A China tem intensificado o controle sanitário nas 

importações em meio à pandemia. No final de semana, o 

país suspendeu importações de carne de um frigorífico da 

Tyson Foods nos Estados Unidos por causa da disseminação 

do vírus entre os funcionários, notícia que pressionou os 

papéis do setor na B3. Nas últimas semanas, nomes como 

JBS e BRF tiveram unidades brasileiras paralisadas pela 

justiça devido à difusão da doença entre os colaboradores. 

Embora esse noticiário dê viés negativo ao setor, Galdi, da 

Mirae, considera que o tom positivo dos mercados nesta 

terça-feira pode se sobrepor. "O setor está sujeito a isso 

enquanto houver a covid. Pode bater pontualmente, mas 

hoje, há um fluxo de notícias positivas", afirma. 

>Voltar 

 Magazine Luiza faz mudanças na Netshoes - Valor. 

Adriana Mattos 

Negócio de artigos esportivos atinge “break even” antes do 

previsto 

Um ano após a compra da Netshoes, o Magazine Luiza fará 

duas mudanças na linha de frente da varejista on-line de 



artigos esportivos. Segundo apurou o Valor, Marcio 

Kumruian, fundador e CEO da Netshoes, deve deixar a 

função executiva e se tornar membro do colegiado da 

controladora.  

A diretora de operações da Netshoes, Graciela Kumruian, 

irmã de Marcio, passa a ocupar a diretoria de clientes do 

Magazine, função até então inexistente, confirma a 

executiva. A decisão foi tomada após um avanço no plano 

de integração e aumento das vendas, que levou a Netshoes 

a atingir equilíbrio entre receita e despesa (“break even”) 

após a pandemia.  

>Voltar 

 Companhias aéreas têm retração de 91% em maio - 

Valor. 

Cibelle Bouças 

Números representam o segundo pior resultado mensal 

desde 2000 

O transporte aéreo de passageiros no mercado doméstico 

brasileiro recuou 90,97% em maio, em relação ao mesmo 

mês do ano passado. A oferta de assentos no período 

apresentou queda de 89,58%. Os dados são da Associação 

Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), entidade que 

representa Gol, Latam, MAP e VoePass. Os dados incluem 

informação das empresas associadas e demais empresas 

aéreas que operam no país.  

Com esse desempenho, a taxa média de ocupação dos voos 

recuou 10,92 pontos percentuais em maio, para 70,80%. De 

acordo com a Abear, os números de maio representam o 



segundo pior resultado mensal desde 2000, quando teve 

início a série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac). O pior desempenho foi registrado em abril, 

considerado o auge do impacto da pandemia de covid-19 

no setor aéreo.  

>Voltar 

 Anatel simplifica cobrança para Fust e Fistel - Valor. 

Fabio Graner e Rafael Bitencourt  

Setor privado aprova medida, mas se preocupa com 

possibilidade de elevação de multas 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

consolidou uma série de normas sobre o recolhimento de 

taxas e contribuições ao Fundo de Universalização dos 

Serviços de Telecomunicações (Fust) e ao Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). O novo 

regulamento foi aprovado pela agência com objetivo de 

simplificar e tornar mais transparente a arrecadação. E traz 

algumas inovações, como a regulamentação de “denúncia 

espontânea”, em que o contribuinte admite uma dívida 

antes de ser cobrado, recolhendo apenas juros sobre o 

devido.  

>Voltar 

 Iguatemi manterá shopping em Novo Hamburgo 

fechado por Covid-19 

    (Bloomberg) -- Restaurantes e estabelecimentos de 

alimentação do I Fashion Outlet Novo Hamburgo poderão 

funcionar exclusivamente na modalidade de delivery e drive 

thru, no horário das 12:00 às 20:00, segundo comunicado 



que cita a “bandeira vermelha” instituída na região 

metropolitana de Novo Hamburgo (RS). * Companhia 

também informa que, a partir de 23/junho, o Iguatemi Porto 

Alegre e Praia de Belas estarão funcionando em horário 

reduzido das 11h30 às 20h apenas para ... 

>Voltar 

 Aliansce Sonae fechará temporariamente 2 shoppings 

centers 

    (Bloomberg) -- Em função do aumento da ocupação dos 

leitos nas respectivas redes de saúde locais, devido a 

evolução da pandemia de COVID-19, Aliansce Sonae 

fechará temporariamente os shopping centers Parque D. 

Pedro Shopping e Uberlândia Shopping a partir desta data, 

com funcionamento apenas das atividades essenciais, 

segundo comunicado. * Atualmente, 19 Shoppings do 

portfólio próprio da companhia estão em operação, o que 

corresponde a 64% do total de NOI e 58% da ABL ... 

>Voltar 

 Renner rebaixada a manutenção por HSBC; preço-

alvo R$42 

    (Bloomberg) -- Lojas Renner SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de HSBC Ravi Jain para manutenção 

de compra.  

* Preço-alvo de R$42 implica potencial de baixa de 2,2% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$47,94  

* Renner tinha 12 recomendações de compra, 7 de 

manutenção, 0 de venda anteriormente 



>Voltar 

 C&A Modas rebaixada a reduzir por HSBC; preço-alvo 

R$10 

    (Bloomberg) -- C&A Modas Ltda tem recomendação 

rebaixada pelo analista de HSBC Felipe Cassimiro para 

reduzir de compra. * Preço-alvo de R$10 implica potencial 

de baixa de 12% em relação ao último fechamento. Preço-

alvo médio é R$14,81 * C&A Modas tinha 6 recomendações 

de compra, 1 de manutenção, 1 de venda anteriormente 

 Guararapes rebaixada a reduzir por HSBC; preço-alvo 

R$14 

    (Bloomberg) -- Guararapes Confeccoes SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de HSBC Felipe 

Cassimiro para reduzir de manutenção.  

* Preço-alvo de R$14 implica potencial de baixa de 27% em 

relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é R$17,73 

* Guararapes tinha 1 recomendações de compra, 4 de 

manutenção, 1 de venda anteriormente 

 Valid rebaixada a market perform por Itau BBA 

    (Bloomberg) -- Valid Solucoes e Servicos de Seguranca 

em Meios de Pagamento e Identificacao SA tem 

recomendação rebaixada pelo analista de Itau BBA 

Securities Susana Salaru para market perform de 

outperform.  

* Preço-alvo de R$12,30 implica potencial de alta de 7,5% 

em relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é 

R$14,77  



* Valid tinha 1 recomendações de compra, 4 de 

manutenção, 0 de venda anteriormente 

>Voltar 

 CPFL rebaixada a market perform por Itau BBA; 

preço-alvo R$31 

    (Bloomberg) -- CPFL Energia SA tem recomendação 

rebaixada pelo analista de Itau BBA Securities Marcelo SA 

para market perform de outperform. 

 * Preço-alvo de R$31 implica potencial de baixa de 1,9% 

em relação ao último fechamento. Preço-alvo médio é 

R$36,84  

* CPFL tinha 6 recomendações de compra, 3 de 

manutenção, 0 de venda anteriormente 

>Voltar 

 Bradesco BBI recomenda comprar Sabesp antes de 

votação do marco 

    (Bloomberg) -- Sabesp foi elevada de neutra para 

outperform após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 

definir a votação do projeto do marco do saneamento para 

esta quarta-feira, analistas do Bradesco BBI liderados por 

Francisco Navarrete escreveram em relatório de 21 de 

junho. 

 * Preço-alvo foi elevado de R$ 34 para R$ 79, a mais alto 

entre os analistas monitorados pela Bloomberg  

* “Após meses de debate, o projeto provavelmente será 

aprovado”, permitindo a ... 

>Voltar 



 Investidor Silvio Tini dobra fatia na Metalúrgica 

Gerdau e atinge 10,3% das ONs- Valor 

Ana Paula Ragazzi 

O Bonsucex Holding, do investidor Silvio Tini, aumentou a 

participação na Metalúrgica Gerdau e atingiu 4,87% do 

capital total da companhia. A fatia subiu porque o Bonsucex 

dobrou seu percentual em ações ordinárias, de 5% para 

10,3%. Além disso, detém 2,12% das preferenciais.  

>Voltar 


